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سيسيولوجيا العالقة بين المسلمين
والمسيحيين

�أم كلثوم الفار�سية

يتناول الأكادميي امل�صري الأمني عبد احلميد �أبو �سعدة يف مقاله املعنون «ال��دول الإ�سالمية وال��دول الأخ��رى يف الع�صور الو�سطى» واملن�شور يف جملة التفاهم ،العالقات الإ�سالمية
امل�سيحية يف �ضوء املتغريات الدّولية ،والأبعاد ال ّتاريخية واالجتماعية والثقافية التي �سادت إ� ّبان القرن الهجريّ الأول ،وما تاله من مُتغريات تاريخية وفكرية يف القرون الالحقة؛
تو�سع َّ
ال�شتات يف الأفكار واملذاهب الدّينية من جانب ،وانت�شار الوثنية يف البالد العربية من
فن�ش�أة الإ�سالم يف بالد العرب مل تكن �أمراً عبثياً ،بل جاءت مللء الفراغ الدّيني الذي �س َّببه ُّ
جانب �آخر .كما �أنّ القر�آن الكرمي هو �أول كتاب �سماوي يتناول الأديان ّ
ويخ�ص امل�سيحيني باملودّة والقربى ويدعو
بال�شرح ،ويُقدِّ�س ك ُتبها ،ويُعد الإقرار بها �شرطاً للإميان يف الإ�سالم،
ُّ
�إىل التقارب مع معتنقيها ،باعتبارهم يف ذمة اهلل ور�سوله.

ومم ��ا جت ��در الإ� � �ش� ��ارة �إل �ي ��ه �أ َّن ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الإ� �س�ل�ام
وامل���س�ي�ح�ي��ة ك��ان��ت م�ع�ق��دة ع�ل��ى م��ر ال �ق ��رون ،ف�ق��د ��س��ادت
�أل �ف��ة وت �ب ��ادل �إن �� �س��اين وح �� �ض��اري يف �أح �ي ��ان ،وم �ن��ازع��ات
وع� � ��داوات ك �ث�يرة يف �أح� �ي ��ان �أخ � ��رى ب�ي�ن�ه�م��ا؛ ح �ي��ث ك��ان
امل �� �س �ي �ح �ي��ون� أول م ��ن ح�م��ى ب�ع����ض امل ُ���س�ل�م�ين الأوائ � ��ل يف
ه�ج��رت�ه��م الأوىل �إىل احل�ب���ش��ة ه��رب �اً م��ن بط�ش قري�ش،
فحماهم النجا�شي ملك احلب�شة ون�صرهم ،ولبثوا عنده
�سبع �سنني ،وعندما م��ات النجا�شي ق��ام الر�سول حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ب�أداء �صالة الغائب عليه يف املدينة.
وف ًقا لل�شريعة الإ�سالمية ف�إ َّن امل�سيحيني هم �أقرب النا�س
م��ودة للم�سلمني ،وع��زى ال�ق��ر�آن ذل��ك �إىل تعبدهم وعدم
ا�س
ا�ستكبارهم حيث ورد يف ال�ق��ر�آنَ ( :ل� َت��جِ � َد َّن �أَ�� َ�ش� َّد ال َّن ِ
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ورد يف القر�آن �أن بع�ضا منهم متع�صبون لدينهم وكارهون
للم�سلمني كما ورد يف ه��ذه الآي ��ةَ (  :و َل ��ن َت� ْر� َ��ض��ى ع َ
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ا ْل ُهدَى َو َلئ ِِن ا َّت َب ْعتَ �أَهْ وَاء ُهم َب ْع َد ا َّلذِ ي َج َ
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مَا َل َك مِ َن ّ ِ
ل َو َال َن ِ�ص ٍ
ف�ق��د و� �ض��ع ال �ق ��ر�آن ل�ب�ن��ات ال�ع�لاق��ة الإي �ج��اب �ي��ة م��ع غري
امل���س�ل�م�ين ،وخ ��� َّ�ص امل���س�ي�ح�ي�ين ب ��امل ��ودَّة وال �ق��رب��ى ،وزادت
�أق� � � � ُ
�وال ومم ��ار�� �س ��ات ال� � ّر�� �س ��ول يف جن � ��ران وغ�ي�ره ��ا م��ن
ُ
م�سالك اخللفاء
و�شائج العالقة مع امل�سيحيني ،وكذلك
ال�سمحة ،فقد رف��ع عمر بن اخلطاب (ر�ضي
ال ّرا�شدين ّ
اهلل عنه) اجلزية عن قبيلة ت ْغلب العربية ،وتفاعل الإمام
علي (ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه) م��ع امل�سيحيني يف ال�ك��وف��ة ،ورع��ى

فقراءهم .وقد ح ّفزت هذه املمار�سات ومثيالتها ال ّن�سيج
االجتماعي الواحد�ُ ،سدى ُ ْ
ول َم ًة ،على الت�آزر والتعا�ضد
ّ
وال �ت �م��ازج يف ظ � ّل احل���ض��ارة ال ��واح ��دة وال �دّول ��ة ال��واح��دة
امل َّت�شحة بالإ�سالم .وكان خالد بن يزيد َّ
ال�شخ�صية الأوىل
ال�سريان ،ف�أقدم على اال�شتغال
التي عملت مب�شورة علماء ِّ
بالكيمياء ،والعناية ب�إخراج كتب القدماء فيها ،كما عا�صر
احل�ق�ب��ة الأم��وي��ة ع ��د ٌد ك�ب�ير م��ن ال�ع�ل�م��اء ورج ��ال ال� ّدي��ن
ال ّن�صارى من ن�ساطرة وي َعاق َبة ،كانوا يف ن�شاط دائم لنقل
ُّ
ال�سريانية ،ال�سيما يف جمال
التاث اليوناين �إىل لغتهم ّ
الفل�سفة واملنطق يف مقدّمهم� :ساوير�س �سنجت (ت48هـ)،
وح ّنا ني�شوع (ت82هـ) ،ويعقوب ال ّرهاوي (ت90هـ) ،ويوحنا
الدّم�شقي (ت126هـ) الذي كان والده �أحد ّ
موظفي الدولة
الأموية ،و�شغل يوحنا من�صب كبري م�ست�شاري ه�شام بن
عبد امللك ،ثم اعتزل واعتكف يف دير القدي�س �سابا ،الأمر
ال ��ذي خ�ل��ق ح��ال��ة م��ن ال� ّت�ع��اي����ش ال��� ِّ�س�ل�م��ي ب�ين اجل��ان�ب�ين
مم��ا انعك�س �إي�ج��اب�اً على الأدوار احل���ض��اري��ة ال�ت��ي لعبها
امل�سيحيون يف احل�ضارة الإ�سالمية.
�إ َّن ال� َّن���س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي ه ��ذا ب�لا ��ش��ك ك ��ان حم�ف��زا على
ال � ّت �ف ��اع ��ل واالن �� �س �ج ��ام؛ ح �ي��ث جن ��د م �� �ش��ارك��ة �أع �� �ض��ائ��ه
يف االح� �ت� �ف ��االت وامل �ن ��ا� �س �ب ��ات ال � ِّدي �ن �ي ��ة ،واالج �ت �م��اع �ي��ة،
واالقت�صادية ،والفكرية .و�سبب ذلك ال ّتحفيز يعود �إىل
تتج�سد
منظومة احلقوق التي �شملت غري امل�سلمني حيث
ّ
فيها روح االنتماء واملواطنة ،فلم ي�ست�شعروا حال َة اغرتاب
ال�سلطة واملجتمع� ،إذ مل تقم العالقة على عقود الأمان
مع ُّ
واحلماية فح�سب ،و�إمنا مل يحظر الإ�سالم �أي عمل يدوي
�أو فكري على امل�سيحيني ،ومل يكن العي�ش امل�شرتك خالياً
من �أ�س�س االحتواء� ،أو االن�ضواء حتت ظالل دين الدّولة،
�إال �أن ��ه خ ��الٍ م��ن ال�ق�ه��ر ال� ِّدي�ن��ي والإك � ��راه ،وه��و م��ا ع ّ�بر
عنه خري�سو �ستمو�س بالقول�« :إ َّن الدّولة العربية كانت
حتمل طابعاً �إل�ه�ي�اً دي�ن�ي�اً ،و� ّإن ال�ع��رب مبقت�ضى كتابهم
املقدّ�س ،القر�آن ،حفظت حقوق �أهل ال ِّذمَّة� ،أو �أهل الكتاب،

وبخا�صة امل�سيحيني ،وكان لهم �أن يتم ّتعوا بحقوق احلياة،
َّ
و ُتركتْ لهم حريتهم الدّينية ،وحقوق �إدارة جماعاتهم مع
ال�سلطة ال ُّروحية.
ُّ
وال تزال العالقات بني اجلانبني يف تطور م�ستمر ؛ حيث
برز نوع من االع�تراف والتقدير املتبادل بني امل�سيحيني
وامل �� �س �ل �م�ين  ،و�أخ� � ��ذت ال �� �س �ف ��ارات وال ��ر� �س ��ل ت �ت��واف��د من
اجل��ان�ب�ين ملناق�شة � �ش ��ؤون ال�ع�لاق��ات بينهما م��ن ح��روب،
وه ��دن ،وت �ب��ادل ل�ل�أ��س��رى وغ�يره��ا .ومم��ا ال يخفى على
�أح ��د ال ��دور امل�ه��م ال ��ذي لعبه امل�سيحيون يف ظ��ل ال��دول��ة
الإ�سالمية؛ حيث برزت م�ساهمة القبائل امل�سيحية �إبان
ال �ف �ت��وح��ات ال �ع��رب �ي��ة ،ويف ت�ث�ب�ي��ت �أرك � ��ان احل �ك��م ،وبقيت
جم �ت �م �ع��ات م���س�ي�ح�ي��ة ع �ل��ى دي �ن �ه��ا م �ث��ل �أق� �ب ��اط م���ص��ر،
وموارنة لبنان ،وتغالبة اجلزيرة .وك��ان م�سيحيو ال�شام
من القبائل التغلبية ي�شكلون �سندًا للأمويني يف اجلي�ش،
ويف الأ�سطول اعتمدت الدولة الإ�سالمية على امل�سيحيني
يف �إدارة الدولة ودواوينها؛ فقد كان للم�سيحيني العرب
دور بارز يف الع�صر الأم��وي ،يف �إن�شاء الدواوين ،فا�ستفاد
الأمويون والعبا�سيون منهم يف تعريب الدواوين والإدارة
و�أبقوهم على ر�أ�س وظائفهم .وكذلك فعل الفاطميون يف
م�صر ،ومل يقت�صر الأمر على موظفي الإدارة ،بل تعداه
�إىل ال��وظ��ائ��ف ال�ك�ب�يرة يف ال ��دول ��ة ،ف�ق��د ع�م��ل ال���س��ري��ان
والن�ساطرة خالل الع�صر العبا�سي يف الرتجمة والعلوم
والفلك والطب فاعتمد عليهم اخللفاء.
وهكذا �أثبت امل�سلمون �أنهم لل�سلم �أميل ،و�أن لهم روحا
ع�م�ل�ي��ة ت �ت �ج��اوز ح ��دود ال�ك��راه�ي��ة وال�ب�غ����ض ال �ت��ي غلفت
عالقات البع�ض بهم ،كما �أن احل�ضارة الإ�سالمية �أثبتت
مرونتها وقدرتها على ا�ستيعاب من �سبقها ،وب��ث ال��روح
ف�ي�م��ن ت�ل�اه ��ا وم ��ن ج ��اوره ��ا م ��ن ح �� �ض ��ارات �أخ� � ��رى� .إن
العالقات التجارية� ،أو بلغة ع�صرنا ،امل�صالح االقت�صادية
تلعب دوراً مهماً يف العالقات الدولية ،وت�شكل يف معظم
الوقت �أولوية تتخطى غالبا ما عداها.
nkha008@gmail.com

